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www.mensdebilt.nl 
Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen 
 

Programma Maart 2023 
Opgeven op maandag t/m vrijdag 

9:00 – 12:00 uur 

0346 - 214195 

Meedoen en Samen 

BoodschappenPlusBus 
0346 – 214 195 



 

DE REGELS  

 

Samen boodschappen doen, genieten van een lunch of een dagje uit.  

Dat kan met de BoodschappenPlusBus. De bus is bedoeld voor alle mensen uit de 
gemeente De Bilt (de zes kernen), die niet meer zelfstandig boodschappen kunnen 
doen of uitjes kunnen regelen. Wanneer u voor de gezelligheid, voor het ontmoeten 
mee wilt, dan bent u ook van harte welkom! 

Aanmelden voor een rit  
U kunt zich maandag t/m vrijdag aanmelden tussen 9:00 en 12:00 uur. Voor 
boodschappen tot uiterlijk 1 dag tevoren. 

Wanneer er veel aanmeldingen zijn, proberen wij de rit op een andere datum 
nogmaals in te plannen. De aanmeldingen worden eerlijk verdeeld en iedereen krijgt 
de kans om een dagje uit te gaan. Als u geen museumkaart/vriendenloterij VIP kaart 
hebt, laat het ons weten. 

 

• Zorg ervoor dat u klaarstaat, zodat de vrijwilliger niet bij u naar binnen 
hoeft 

• Als u verhinderd bent: geef dit zo spoedig mogelijk door. 
• De kosten van de uitjes zijn afhankelijk van het uitje.  
• Bijkomende kosten zoals lunch, consumpties en entree, zijn voor eigen 

rekening, tenzij anders vermeld.  
• Het is mogelijk en geniet de voorkeur om te PINNEN.  
• Voor de boodschappenritten is een 10-rittenkaart te koop, u betaalt dan 

geen 10, maar 9 ritten.  
• U kunt het programma ontvangen per mail. 
• Voor het afrekenen van de lunch graag contant geld mee i.v.m. 

verplicht gezamenlijk betalen. (Sommige horeca mag niet apart worden 
afgerekend) 
 

Wilt u het programma ontvangen, dan ontvangen wij graag uw email adres. 
Per post is ook nog mogelijk, maar heeft niet onze voorkeur.  
  
Heeft u vragen of een leuke tip voor een uitje, u kunt ons bereiken op het mailadres: 
plusbus@mensdebilt.nl  
Telefonisch dagelijks van 9.00 uur tot 12.00 uur: 0346 – 21 41 95 
  
  



 
Dinsdag  28 Februari  09:00 – 17:00 uur  
Van de klooster jubileumshow, te Boskoop U wordt ontvangen met koffie 
met een feestelijk gebakje. Vervolgens is er een eigentijdse modeshow, met 
muziek en accessoires. Een gedeelte van de geshowde kleding is al 
afgeprijsd.  Er is een Jubileum prijsvraag, met een leuk cadeau voor de 
winnares. Hierna gaan wij terug naar de ontvangstruimte voor de lunch. Na 
de lunch worden de groepen in tweeën gesplitst, waar bij de ene helft naar 
een gratis jubileum bingo gaat met leuke prijsjes en de andere helft kan 
kijken en eventueel kopen in de winkel. De dames aldaar geven u een 
deskundig kledingadvies. Iedere kopende klant krijgt een leuk presentje. Na 
ongeveer een uur wisselen de groepen. Rond 15:00 uur sluiten we feestelijk 
af met een advocaatje met slagroom. (Alles is inclusief) 

€ 26,00 

Woensdag  01 Maart 09:00 – 17:00 uur  
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is het nationale archeologie museum 
van Nederland gevestigd in een oud herenhuis en begijnhof. Er zijn 
verschillende tentoonstellingen te zien, o.a. “Byblos” deze gaat over 's 
werelds oudste havenstad in Libanon, met 500 objecten waaronder 
topstukken uit het Nationaal Museum van Beiroet, het Louvre en het British 
Museum. Deze getuigen van de archeologische en culturele rijkdom van 
Byblos, die vanaf 3000 v. Chr. een grote rol spelen in het Middellandse 
Zeegebied en het Midden-Oosten, o.a. door de handel in cederhout. "Goud 
uit het Springendal” toont de belangrijkste vroegmiddeleeuwse 
archeologische vondsten van Nederland zoals gouden munten (soms kleine 
stukjes) zes zilveren munten en een aantal sieraden. Het springendal is een 
natuurgebied in Twente, bij het buurtschap Hezingen in de gemeente 
Tubbergen. De gouden en zilveren munten zijn vanaf de 6de eeuw 
achtergelaten bij houten palen die een kruispunt van wegen markeren. 
(Inclusief koffie/thee, exclusief lunch en entree museum á € 14,00; museumkaart gratis) 

€ 26,00 
 

Donderdag  02 Maart 9:00 – 12:00 uur  
Boodschappen Maertensplein 
U kunt o.a. naar Landwaart Culinair, kwaliteitslager Zweistra, DA-drogist & 
parfumerie Voila, de Boeketterie, Primera, Jumbo supermarkt, Bakker Bos, 
damesmodezaak Nagel Fashion, Veendaler Kaas. De opticien Maertensdijk 
Optiek, De Grote Schaar voor uw kledingreparaties, modeaccessoires en uw 
stoomgoed. Na de boodschappen gaan wij koffiedrinken in Dijckstate. 
 

€ 4,00 
 

Vrijdag  03 Maart 10:00 – 15:00 uur  
Lunchrondrit Maarsseveense Plassen, wij rijden via een mooie route naar 
Maarssenveen en gaan daar lunchen bij de pannenkoekenbakker, 
vervolgens rijden wij via een mooie route weer naar huis. (Inclusief koffie en 
lunch) 

€ 22,50 
 

  



Dinsdag  07 Maart 09:00 – 14:00 uur  

Winkelcentrum Kerkelanden Dit klein maar gezellig overdekte 
winkelcentrum in Hilversum heeft meer dan 25 winkels onder één dak, 
van supermarkt tot boekhandel en van dames-en herenmode tot kapper. 
We drinken eerst gezamenlijk koffie of thee bij koffiecorner Siësta op het 
midden plein. Vervolgens kunt u gaan winkelen. Er zijn o.a. de volgende 
winkels. Een grote Albert Heijn, Lidl, een keurslager, een 
groentespeciaalzaak, Poelier Floor, Vishandel Volendam, Hugo van der 
Graaf kaas en noten, dierenspeciaalzaak Krans, een bloemenwinkel, 
Blokker, Zeeman, Kruidvat en Primera. Na de boodschappen krijgt u de 
gelegenheid om te lunchen. (Exclusief koffie en lunch) 

€ 11,50 

Woensdag  08 Maart 09:00 – 16:00 uur  
Katwijks museum in Katwijk aan Zee Wij rijden via mooie route naar 
Katwijk en willen u onderweg laten genieten van de vele 
voorjaarsbloemen zoals Krokussen, narcissen en Hyacinten. Het museum 
bevindt zich in het centrum van het voormalige vissersdorp, op het 
moment is daar de tentoonstelling “After Nature – Aad Donker” te zien. 
Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van het korte, tumultueuze leven 
van de Leidse kunstenaar Aad Donker een kunstenaar vol bravoure, 
liefde, ambitie en met een expressieve, kleurrijke schilderstijl. Het is ook 
mogelijk om even het naar het strand te lopen dat dicht bij het museum 
is.                                                                                              
(Inclusief koffie, exclusief lunch en entree museum á € 9,50, met museumkaart gratis)                                                           

€ 30,00 

Donderdag  09 Maart 09:00 – 12:00 uur  
Boodschappen Maertensplein in Maartensdijk.   
U kunt o.a. naar Landwaart Culinair, kwaliteitslager Zweistra, DA-drogist & 
parfumerie Voila, de Boeketterie, Primera, Jumbo supermarkt, Bakker 
Bos, damesmodezaak Nagel Fashion, Veendaler Kaas. De opticien 
Maertensdijk Optiek, De Grote Schaar voor uw kledingreparaties, 
modeaccessoires en uw stoomgoed.  Na de boodschappen gaan wij 
koffiedrinken in Dijckstate. 

€ 4,00 
 

Vrijdag  10 Maart 14:45 – 22:00 uur  
Nadat het door corona een paar keer niet door kon gaan, hebben wij nu 
weer een uitnodiging voor het Shell Diner in Den Haag. Dit wordt ieder 
jaar georganiseerd voor de ouderen in het kader van NL DOET. Het diner 
wordt gerealiseerd door het personeel van de Shell. Zij nemen deze dag 
speciaal vrij om een gezellige maaltijd te bereiden voor de ouderen en u 
in het restaurant te serveren. Het Diner wordt opgeluisterd met muziek. 
Wij worden ontvangen om 16:45 uur.   Aanvang diner is om 17:45 uur, 
het diner is afgelopen ca. 20:00 uur. 
Alles is inclusief 
 
 

€ 25,00 

  



 

Dinsdag  14 Maart 09:00 – 15:00 uur  

Rondrit over de Veluwe met bezoek aan Dries van de Berg 
Wij rijden via een mooie route over de Veluwe en houden onderweg 
een pauze voor het nuttigen van een kopje koffie/thee. Hierna 
vervolgen wij onze rit en gaan lunchen bij visrestaurant en 
palingrokerij Dries van den Berg. U kunt hier ook vis kopen om mee te 
nemen naar huis. 
(Inclusief koffie/thee, exclusief lunch) 

€ 32,50 

Woensdag  15 Maart 09:00 – 12:00 uur  
Boodschappen Bilthovencentrum. U kunt o.a. naar Albert Heijn, Lidl, 
Hema, Opticien Pearl, Primera, Blokker en het Kruidvat. Ook kunt u de 
andere winkels in het centrum bezoeken, zoals modezaak Doek, 
Hunkemöller, speciaalzaak Morpheus bedden, Ecoplaza, Bakkerij 
Krijger, Boekhandel Bilthoven, Primera met postkantoor en een 
apotheek. 

€ 4,00 

Donderdag  16 Maart 10:00 – 18:00 uur  
Borduurmuseum het losse steekje Barnevel. In dit unieke museum 
kunt u genieten van kunstzinnige borduurwerken die de historie weer 
tot leven brengen. Er worden zo'n 1500 werken tentoon gesteld met 
Bijbelse taferelen, jachttaferelen, scheepvaart, portretten dieren, 
kinderen en merklappen. Ook is er een afdeling met allerhande 
houtsnijwerk te bezoeken n.l. het houtsnijmuseum 'De losse 
spaander’. Tijdens uw bezoek krijgt u onder het genot van een kopje 
koffie/thee een levendige en interactieve presentatie over de 
geschiedenis van het museum en het borduren die ongeveer en half 
uur duurt. Het museum is pas om 13:00 uur open dus gaan we vooraf 
lunchen. (Exclusief koffie, lunch en entree. Entree is €9,50 inclusief koffie/thee en 
koek en een boeiende beeldpresentatie en rondleiding. 

€ 27,00 

Vrijdag  17 Maart 10:00 – 12:00 uur  
Boodschappen Winkelcentrum de Gaard Utrecht. U vindt hier o.a. 
Albert Heijn, Hema, Ecoplaza, Primera, Pearl opticien, vishandel v/d 
Mheen, een boekhandel, damesmodezaak Anastasia Fashion, Kris 
Kringle Chocolaterie & meer, een leuke winkel met veel keus aan 
bonbons en snoep. U kunt hier binnen en buiten de winkel iets 
nuttigen. Bakkerij Neplenbroek is een ambachtelijke bakkerij met aan 
het roer de tweeling Marcel en Ron Neplenbroek. 

€ 7,50 

Zaterdag 18 maart van 9:30/10:00 uur tot 16:00 uur  

Verrassingstocht    
We vertrekken rond 9:30/10:00 uur, we maken een mooie rit door de 
omgeving en zijn dan rond 16:00 weer thuis.   
 
(Inclusief koffie of thee, exclusief lunch) 

€ 32,50 

 

  



 

Dinsdag  21 Maart 9:00 – 15:00 uur   

Winkelen in Veenendaal en Markt.     Midden in het centrum van 
Veenendaal bevindt zich de markt met ca. 50 kramen, van vis en kaas 
tot kleding en bloemen. Daarnaast bevindt zich Passage corridor een 
overdekt winkelcentrum met ca 70 winkels. Naast veel mode & lifestyle 
vindt u er ook alles voor de persoonlijke en dagelijkse levensbehoefte. 
Winkels zoals Bonita, C&A, Bristol, van Haren, Hema, ANWB, en vele 
anderen. 

(Inclusief koffie/thee, exclusief lunch) 

€ 22,50 

Woensdag  22 Maart 09:00 – 17:00 uur  

Van Abbe Museum Eindhoven. Een van de meest toonaangevende 
musea voor hedendaagse kunst. De tentoonstelling “Dwarsverbanden-
ervaar kunst door te ruiken, horen, voelen en zien” met 120 
kunstwerken strekt de nieuwe collectie Dwarsverbanden zich uit over 
alle vijf de verdiepingen van de collectievleugel van het museum. De 
collectie nodigt uit om kunst anders te ervaren: soms letterlijk door 
kunst te voelen, ruiken of horen. “Rewinding Internationalisme –scenes 
van de jaren 90 en nu” is een tentoonstelling over ontwikkelingen, 
ideeën en verhalen uit de jaren 90. En over hoe deze doorwerken in de 
wereld van vandaag. In het Karel 1 museum café aan de achterkant van 
het museum is een prachtig terras. Hier vormt de brede rivier de 
Dommel een uniek 'binnenmeer' deels door de nieuwbouw van het 
museum omgeven. Hier kunt u genieten van het uitzicht en iets lekkers 
van de kaart. (Inclusief koffie/thee, exclusief lunch en entree museum á € 13,00 
met museumkaart en vriendenloterij vipkaart gratis entree) 

€ 35,00 

Donderdag  23 Maart 09:00 – 12:00 uur  

Boodschappen Maertensplein in Maartensdijk.   
U kunt o.a. naar Landwaart Culinair, kwaliteitslager Zweistra, DA-drogist 
& parfumerie Voila, de Boeketterie, Primera, Jumbo supermarkt, Bakker 
Bos, damesmodezaak Nagel Fashion, Veendaler Kaas. De opticien 
Maertensdijk Optiek, De Grote Schaar voor uw kledingreparaties, 
modeaccessoires en uw stoomgoed. Na de boodschappen gaan wij 
koffiedrinken in Dijckstate. 

€ 4,00 
 

 

Vrijdag  24 Maart 10:00 – 15:00 uur  
 Amstelveen Cobramuseum markt. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de 
revolutionaire Cobra-beweging werd opgericht in Parijs. Het Cobra 
Museum in Amstelveen viert dit met een knallend 
tentoonstellingsprogramma met veel internationale bruikleen. Hiervoor 
hebben wij een tijdslot om 12:00 uur. Wij drinken eerst gezamenlijk een 
kopje koffie/thee, vervolgens kunt u het museum in of naar de markt en 
gaan winkelen. (Inclusief koffie/thee exclusief entree museum á € 20,00 met 
museumkaart € 5,00 toeslag, met vrienden loterij vipkaart gratis entree) 

€ 23,00 
 
 
 

  



 

Dinsdag  28 Maart 09:00 – 17:00 uur  

Bakkerij museum Medemblik   Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij is het 
lekkerste museum van Nederland. In de schatkamers van de bakkerij 
hangt de sfeer van vroeger en de geur van verse koek. Bij binnenkomst 
klingelt de deurbel en zet je meteen een stap terug in de tijd; de oude 
winkel, een bedrijvige bakkerij en nog meer demonstratieruimtes met 
chocolade, marsepein, suikerwerk en ijs. U kunt zien hoe het gemaakt 
en verwerkt wordt tot een lekkernij óf tot eetbaar kunstwerk. 
(Inclusief koffie/thee, exclusief lunch en entree á € 8,50 met museumkaart gratis) 

€ 32, 50 

Woensdag  29 Maart 09:00 – 12:00 uur  
Boodschappen Bilthovencentrum. U kunt o.a. naar Albert Heijn, Lidl, 
Hema, Opticien Pearl, Primera, Blokker en het Kruidvat. Ook kunt u de 
andere winkels in het centrum bezoeken, zoals modezaak Doek, 
Hunkemöller, speciaalzaak Morpheus bedden, Ecoplaza, Bakkerij Krijger, 
Boekhandel Bilthoven, Primera met postkantoor en een apotheek. 

€ 4,00 
 

Donderdag  30 Maart 9:00 – 17:00 uur  
Museum Aviodrome Lelystad. Het grootste Nederlandse museum voor 
lucht- en ruimtevaart, een zeer leerzaam museum voor jong en oud. 
Aviodrome herbergt meer dan 100 vliegtuigen en helikopters, de ene 
nog bijzonderder dan de andere, zoals een originele Fokker Spin uit 
1912 en de wereldberoemde Uiver (Douglas DC-2) die in1934 de 
Melbourne race won. Ook kunt u de alom bekende Connie (De Lockheed 
constellatie) bezichtigen. In de "schatkamers “zijn veel waardevolle 
objecten te zien die iets vertellen over de luchtvaart. De 
“luchtpostkamer” biedt een schat aan allerhande postzaken en 
informatie over beroemde postvluchten. In het filmtheater van 
Aviodrome is het alsof je werkelijk door de wolken vliegt. Soms voel je 
regendruppeltjes, dan weer mist en koude golfstromen en af en toe 
ervaart u ook rook. Dat maakt het kijken naar de historische en 
avontuurlijke films extra spannend!  
(Inclusief koffie/thee, exclusief lunch en entree museum á € 13,95; met museumkaart 
en vriendenloterij vipkaart gratis) 

€ 32,50 
 

Vrijdag  31 Maart 10:00 – 12:00 uur  
Boodschappen Planetenbaan en Markt   
U kunt naar de markt met zijn vele kraampjes, vooral Will’s Noten is een 
aanrader. In het kleine winkelcentrum zijn daar: Haasjes voor al uw 
bloemen, kapsalon Mijn Droom Kapper, kledingreparatie en stomerij 
Planetenbaan. Achter dit centrum zit supermarkt Jumbo.  

€ 4,00 

  



 

 

Inschrijfkaart BoodschappenPlusBus 2022  
Roepnaam Voorletters Geslacht     

Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum    

Adres Huisnummer Toevoeging    

Postcode Woonplaats Rollator /rolstoel    

e-mailadres Telefoonnummer thuis Mobiel nummer    

Naam contactpersoon Relatie Telefoonnummer    

e-mailadres 
  

   

Nieuwsbrief ontvangen Per e-mail Per post    

 


